
SPARK 000 
(Matriskod: SPARK000.00 för StartOver.xyz-spelet)

DISTINKTION: Genom att integrera Specifika Praktiska Tillämpningar av Radikal Kunskap
in i dina fem kroppar kan du ändra på ditt förhållande till Universum.

ANTECKNINGAR: S.P.A.R.K.  står  för  Specifika  Praktiska  Tillämpningar av  Radikal
Kunskap  (på  engelska  Specific  Practical  Applications  of  Radical  Knowledge).
S.P.A.R.K:en  är  skrivna  av  Clinton  Callahan  och  är  copyleft  (Creative  Commons

Erkännande  4.0  Internationell  Publik  Licens).  Detta  betyder  att  rättigheterna  till
S.P.A.R.K.-texterna inte kan ägas av någon. S.P.A.R.K.:en är öppenkodad tankevara. De
delas ut runtom i världen helt gratis av General Memetics -teamet samt flera andra team
för  att  uppgradera  tankevaran  för  Vanlig  Mänsklig  Intelligens  (Standard  Human
Intelligence Thoughtware),  som ett sätt för mänskliga varelser att växa upp, att genom
intelligent  samverkan  sambo på Jorden  och  att  tillsammans skapa  en  ljusare  framtid.
S.P.A.R.K:en är verktyg för att bygga broar till nästa kultur, den kultur som kommer efter
matriarkat och patriarkat, kulturen som kallas arkearki. 

Radikal Kunskap är klara, tydliga distinktioner, som formuleras som ett mem. 

Memer kan jämföras med  gener i och med att generna är de minsta instruktionerna för
uppbyggnaden av din fysiska kropp. Memerna i sin tur är de minsta instruktionerna för
uppbyggnaden av din intellektuella kropp, ditt sinne, din världsbild… din Box. 

Om du förstår idéen om att memer är jämförbara med gener, då har denna bit av Radikal
Kunskap - memen om memer - kommit in och omformat din världsbild. Du har just tilldelats
ett  nytt  verktyg  att  tänka  med.  Om  du  är  känslig  för  den  förnimmelse då  ditt  sinne
struktureras  om,  då  har  du  lagt  märke  till  hur  denna  mem  om  mem  omformar  din
tankevara. 

Possibility  Management  urskiljer  och  arbetar  med  fem separata  men  sammanlänkade
kroppar:  den  fysiska  kroppen,  den  intellektuella  kroppen,  den  känslomässiga  eller
emotionella kroppen, den energiska kroppen samt den arketypiska kroppen. Även om din
intellektuella kropp har omformats genom att förstå ett nytt mem är det inte nödvändigtvis
tillräckligt för att ändra ditt förhållande till universum. Det kommer inte att garantera nya
resultat. Att uppnå Aha!-upplevelsen att du förstår är endast värt tredje pris. Första priset
uppnås när en S.P.A.R.K. landar i och omformar alla dina fem kroppar. Det är då som din
form ändras. Sättet att integrera Specifika Praktiska Applikationer av Radikal Kunskap i
dina  fem  kroppar  är  genom  att  omdefiniera  din  självbild  att  inkludera  att  du  är  en
experimenterare och från den stunden lekfullt experimentera med din nya tankevara.
Detta  är  orsaken  till  att  S.P.A.R.K.:en  innehåller  en  DISTINKTION,  förklarande
ANTECKNINGAR och några EXPERIMENT att prova på. Ifall du inte gör experimenten, så
kommer inte nya mem att integreras praktiskt i dina fem kroppar och i ditt liv. 

Universum finns överallt omkring dig och interagerar med dig utgående från den form dina
fem kroppar har. Genom att ändra på formen av flera av dina fem kroppar, tvingar du
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universum att strömma runt dig på ett nytt sätt. När universum strömmar runt dig på ett
annat sätt än tidigare så kommer dina omständigheter att spontant omorganiseras. Det här
är en kraftfull hemlighet för att skapa nya möjligheter och nya resultat i ditt liv genom att
ändra insidan istället för att försöka ändra ditt yttre. Genom att ändra på din form erbjuder
du universum och dess lokala medhjälpare på ECCO (Earth Coincidence Control Office,
dvs Jordens Kontor för Kontroll av Sammanträffanden) nya potential att använda. Att bli
plötsligt och oväntat vidarebefordrad till nya livsomständigheter är roligt på hög nivå! Här
är några experiment att prova på för att komma igång. 

EXPERIMENT: S.P.A.R.K. EXPERIMENTEN är en del av det massiva online-och-offline
multispelarspelet för personlig omställning som kallas StartOver.xyz. Genom att läsa en
S.P.A.R.K. tjänar du in 1 Matris-poäng. Genom att göra något av experimenten tjänar du in
ytterligare 1 Matris-poäng. Det finns en radikal skillnad mellan att  läsa ett EXPERIMENT
och att  göra ett EXPERIMENT och ECCO känner till  skillnaden… Varje S.P.A.R.K. och
S.P.A.R.K.  EXPERIMENT  har  sin  unika  Matriskod,  så  att  du  kan  registrera  dina
Matrispoäng  online  på  spelplattformen.  Teorin  är,  att  när  vi  tillsammans  har  samlat  i
1.000.000  Matrispoäng  så  kommer  något  radikalt  positivt  att  uppstå  i  det  mänskliga
morfogenetiska fältet och Jordens status quo kommer att förändras till det bättre! Matrisen
växer när distinktioner landar i din energiska kropp så att du snappar upp och tillämpar
mer medvetenhet i ditt dagliga liv. Du kan bygga upp matris på flera sätt, varje sätt är lite
obekväm, varje sätt utsätter dig för den positiva stress som en utvidgning av medvetenhet
för med sig. Till exempel kan du bygga upp matris genom att resa till fots i främmande
länder, genom att meditera i helgons gravkammare, genom att acceptera och äta allt det
som servitören  serverar  dig  på  en  restaurang  utan  att  klaga,  genom att  ta  hand  om
spädbarn, genom att inte le hela tiden, genom att uppmärksamma det du uppmärksammar
och genom att bli medveten om det du är medveten om, genom att undvika att fastna på
kroken – inte ens med din mor, etc. Det finns miljoner sätt att bygga upp matris, varje sätt
är ett experiment. Här är fyra EXPERIMENT med Matriskoder för SPARK000.00:

SPARK000.01 Läs upp denna SPARK000 högt till en annan person (inte ett barn). Försök
att läsa den för personens fysiska kropp, så att samtliga distinktioner landar i personens
Väsen, inte i deras sinne. När du läst färdigt, fråga vad de tyckte om det du läste. Lyssna i
3 minuter utan att prata, även om de inte säger något. 

SPARK000.02  Läs  denna  SPARK000  högt  i  din  diskussionsgrupp,  Möjlighetsteam
(Possibility Team), eller på något annat möte. Be de andra förklara de olika distinktionerna
i takt med att du läser. Se om personerna relaterar till  varandra på ett annorlunda sätt
efteråt. 

SPARK000.03  Skicka  denna  SPARK000 som e-post  åt  10  personer  som kunde  vara
intresserade  av  att  ändra  sina  omständigheter  genom  att  ändra  sitt  förhållande  till
Universum. Detta är för att du inte ska hålla dessa idéer hemliga och endast för dig själv.
Om tillräckligt många anser att det i deras liv är viktigare att bygga upp sin inre struktur, sin
Matris, så finns det möjligheter att vi kan skapa en bättre värld!
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SPARK000.04 Skaffa en Beep!-bok, en liten anteckningsbok som du kan bära med dig
och använda när du gör S.P.A.R.K. experiment. Som första anteckning, tillbringa 5 minuter
till  att  skriva ner  vad du är  medveten om att  du är  medveten om inom dig i  just  den
stunden.

Välkomna till S.P.A.R.K:ens värld,
Clinton
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